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Tiền thân là một đơn vị cung cấp dịch vụ Luật sư Tranh tụng, Chúng 

tôi hiểu rằng, để bước vào con đường Tư vấn pháp lý, Chúng tôi phải mang 

đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, chất lượng tốt nhất. Trong quá  

trình phát triển đến thời điểm hiện tại, Chúng tôi đang từng bước khẳng định 

được thương hiệu của mình trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật.sự với hàng 

nghìn khách hàng là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. 

Phạm vi hoạt động kinh doanh chính của Công ty Luật Tâm An là: Tư 

vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác tại hai Thành phố 

chính là: Hà Nội và Hồ Chí Minh  cũng như tại các tỉnh, thành phố khác 

trong cả nước, nhận được sự tin cậy của các đối tác, tạo nên Uy tín và 

Thương hiệu cho Công ty. 

Chúng  tôi với một tôn chỉ duy nhất  “ Tận tâm – Chính xác – Thành 

công” sẽ giúp các cá nhân và tổ chức yên tâm nhất về pháp lý. Đến với 

Công ty Luật Tâm An mọi vướng mắc, nỗi lo lắng về pháp luật sẽ được tan 

biến.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng, mỗi Khách hàng khi đến với chúng tôi 

đều rất cần sự bảo đảm vững chắc về mặt pháp lý để có thể yên tâm xúc tiến 

các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, Chúng tôi luôn luôn công khai, 

minh bạch về thông tin Doanh nghiệp, để hai bên thấu hiểu lẫn nhau, cùng 

tin tưởng đồng hành trên bước đường đi tới thành công. 

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ TÂM AN 

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, Số 143 đƣờng Trung Tả, Phƣờng Văn Chƣơng, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp: 0107876294 

Ngƣời đại điện theo pháp luật: Ông. Trần Mạnh Đạt    -    Chức vụ: Giám đốc 

Số điện thoại: 0967.133.699 – 0941.133.699 

Website: luattaman.vn    Email: luattaman@gmail.com 

Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập website hoặc truy 

cập tìm kiếm Google với từ khóa: Luật Tâm An;  Công ty Luật Tâm An. 
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Là một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý trẻ, chúng tôi luôn đặt chất 

lượng dịch vụ lên tiêu chí hàng đầu. Thương hiệu của chúng tôi được khẳng 

định qua các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp: 

– Dịch vụ về lĩnh vực Đầu tƣ nƣớc ngoài nhƣ: Thành lập doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thành lập chi nhánh và Văn phòng đại 

diện của công ty nước ngoài, Xin giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận 

đầu tư cho nhà đầu tư tại Việt Nam, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu 

tư. 

– Dịch vụ về lĩnh vực Doanh nghiệp nhƣ: Tư vấn thành lập công ty, 

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Tư vấn sáp nhập doanh 

nghiệp, Tư vấn chia – tách doanh nghiệp, Tư vấn chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp, Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp. 

– Dịch vụ xin cấp các loại Giấy phép con nhƣ: Giấy phép Vệ sinh An 

toàn thực phẩm, Giấy phép Kinh doanh vận tải, Giấy phép hoạt động in, 

Giấy phép Bưu chính, Thành lập Trung tâm Ngoại Ngữ, Công bố thực phẩm 

chức năng, thực phẩm nhập khẩu, Giấy phép PCCC, An ninh trật tự.... 

– Dịch vụ về Sở hữu trí tuệ nhƣ: Đăng ký nhãn hiệu, Bản quyền tác 

giả, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Chỉ dẫn địa lý, Tư 

vấn mua bán thương hiệu, Chuyển nhượng thương hiệu. 

– Dịch vụ về Đất đai nhƣ: Dịch vụ Sang tên sổ đỏ, Dịch vụ Tách thửa, 

hợp thửa đất, Xin cấp giấy chứng nhận lần đầu và tất cả các vụ về Đăng ký 

biến động đất đai. 

– Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ Luật sƣ tƣ vấn và Luật sƣ 

tranh tụng theo yêu cầu. 

 



 

 

 

 

Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hội nhập và phát 

triển, pháp luật cũng có những đổi thay để phù hợp, mọi sự vật hiện tượng 

đều vận động đi lên. Mỗi một hành vi mang tính pháp lý xảy ra hàng ngày 

đều cần được hành xử một cách đúng luật, mỗi một hành xử đúng luật sẽ 

mang lại lợi ích thiết thực.  

Công ty Luật Tâm An là một trong những hãng luật uy tín tại Hà Nội 

và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.  Trong tương 

lai không xa, chúng tôi sẽ mở rộng thị trường tại Khu vực Đông Nam Á, 

từng bước đưa Luật Việt đến trường Thế giới.  

 Là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu, chúng tôi luôn cam kết sẽ 

hết sức mình trong việc hỗ trợ khách hàng tháo gỡ các vướng mắc dù là khó 

khăn nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong đời sống một cách 

hợp pháp, hiệu quả. Niềm tin và sự hài lòng của khách hàng là sự sống còn 

của Chúng tôi. 

Chúng tôi hứa sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng các doanh 

nghiệp đúng như khẩu hiệu của chúng tôi:    An Tâm – Vững Trí. 

 

 Trân trọng cảm ơn! 

 

 

 



 

 

 

1. TƢ VẤN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

Tư vấn đầu tư nước ngoài luôn là lĩnh vực hoạt động chủ chốt, mang lại 

giá trị thương hiệu của Luật Tâm An. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư 

nước ngoài về tất cả các thủ tục pháp lý liên quan để xin cấp giấy chứng 

nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiến hành các hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam. 

Khi các bạn  lần đầu tiên đầu tư tại thị trường Việt Nam, các bạn vẫn 

còn bỡ ngỡ trong các thủ tục pháp lý và phương thức kinh doanh tại nước sở 

tại. Hiểu được vấn đề này, các luật sư của Công ty Luật Tâm An  chúng tôi 

sẽ trực tiếp tư vấn cho các bạn nhằm giúp các bạn nắm rõ chính sách, thủ 

tục, pháp lý và môi trường đầu tư tại Việt Nam. 
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A. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƢ ĐỂ 

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

1. HỒ SƠ YÊU CẦU THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƢỚC NGOÀI: 

Đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là cá nhân gồm: 

• Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư 

• Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư 

• Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự 

án (hợp đồng thuê trụ sở). 

Đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức kinh tế gồm: 

• Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư 

• Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư 

• Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư 

• Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự 

án (hợp đồng thuê trụ sở). 

2. THỜI GIAN THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI:   

• 20 ngày làm việc. 

 

 

 

 

 



 

B. THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. HỒ SƠ YÊU CẦU: 

Đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là cá nhân gồm: 

• Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư 

Đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức kinh tế gồm: 

• Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư 

• Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư 

• Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế 

2. THỜI GIAN:  5 – 7  ngày làm việc 

Hồ sơ yêu cầu cho 2 thủ tục nêu trên tóm tắt nhƣ sau 

Đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là cá nhân gồm: 

• Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư (2 bản) 

• Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (1 bản) 

• Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự 

án (hợp đồng thuê trụ sở)  (1 bản) 

Đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức kinh tế gồm: 

• Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư 

(2 bản) 

• Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư (2 bản) 

 

 



 

• Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư (1 bản) 

• Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế (1 bản) 

• Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự 

án (hợp đồng thuê trụ sở) (1 bản) 

Lưu ý: Ngoại trừ hợp đồng thuê nhà, các tài liệu nước ngoài phải được 

hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt. 

* PHÍ DỊCH VỤ:  TUỲ THEO DỰ ÁN – NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ 

KINH DOANH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 

Để tiếp cận dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ Mr. Đức Giang qua 

hotline: 0981.46.26.56 để biết thông tin chi tiết. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. TƢ VẤN DOANH NGHIỆP 

Công ty Luật Tâm An  là một tổ chức hành nghề tư vấn luật, chuyên 

nghiệp trong lĩnh vực tư vấn pháp luật cho các loại hình doanh nghiệp. Với 

kinh nghiệm phong phú trong quá trình hoạt động tư vấn pháp luật, Chúng 

tôi tự tin khẳng định hiểu biết rõ về các vấn đề pháp lý, sự cố mà các doanh 

nghiệp thường gặp phải trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của 

mình. Bao gồm các vấn đề như sau: 

- Các quy định về quản trị nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp nội bộ. 

- Các quy định xử phạt hành chính trong quá trình hoạt động 

- Các quy định chính sách về thuế của doanh nghiệp 

- Các quy định về xin giấy phép con trong quá trình hoạt động 

- Các quy định về lưu thông hàng hóa, điều kiện để hàng hóa được 

phép lưu thông và cung cấp ra thị trường. 

Ngoài ra, Công ty Luật Tâm An còn cung cấp dịch vụ: Tư vấn thành 

lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh..... theo yêu cầu của Quý khách 

hàng phù hợp với tình hình thực trạng của doanh nghiệp. 

 

Để tiếp cận dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ Mr.Nam qua hotline: 

0967.133.699 để biết thông tin chi tiết. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 



 

 

3. TƢ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Công ty Luật Tâm An là công ty luật chuyên về dịch vụ Sở hữu trí tuệ. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cùng đội ngũ Luật sư giàu 

chuyên môn, Quý khách hàng đến với công ty chúng tôi sẽ được tư vấn một 

các chính xác, tận tâm nhất. Sau đây là những dịch vụ thế mạnh của Công ty 

chúng tôi: 

 Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam và 

Quốc tế 

 Đăng ký Sáng chế,  

 Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp 

 Đăng ký Bản quyền tác giả 

 Ðiều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ 

 Li-xăng, Chuyển giao Công nghệ 

 Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn 

hiệu, thương hiệu 

 Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến dịch quảng bá, 

khuyếch trương thương hiệu 

 Mua bán, Chuyển nhượng thương hiệu 

 

Để tiếp cận dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ Mr. Phong qua hotline: 

0941.133.699 để biết thông tin chi tiết. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 



 

 

4. TƢ VẤN ĐẤT ĐAI 

Là một trong số các dịch vụ tư vấn chủ yếu của Công ty Luật Tâm An, 

Chúng tôi không chỉ trợ giúp khách hàng xử lý các vấn đề liên quan tới Đất 

đai, mà còn tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát 

sinh trong quá trình sử dụng đất tại Việt Nam. 

Các dịch vụ mà Luật Tâm An sẽ thực hiện: 

 Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; 

 Thủ tục sang tên sổ đỏ; 

 Thủ tục cho tặng nhà; 

 Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; 

 Thủ tục xin cấp, thuê đất cho doanh nghiệp; 

 Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp; 

 Thủ tục soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý trong quá trình làm sổ 

đỏ; 

 Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của các cá nhân và tổ chức. 

Và tất cả các dịch vụ đăng ký biến động đất đai có liên quan, nhƣ: 

 Tư vấn các quy định của pháp luật về các vấn đề đất đai 

 Tư vấn và soạn thảo các văn bản, giao dịch và hợp đồng liên quan 

đến các vấn đề đất đai 

 Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 

 

 

 



 

 

5. GIẤY PHÉP CON 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhƣ : 

 Xin Giấy phép lao động  

 Giấy phép Kinh doanh vận tải 

 Giấy phép hoạt động in 

 Giấy phép Bưu chính. 

 Giấy phép phòng cháy chữa cháy,  

 Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 Thành lập trung tâm ngoại ngữ 

 Đăng ký mã số mã vạch 

 Dịch vụ khác 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng từ bước Tư vấn các quy định của pháp 

luật về vấn đề Xin cấp giấy phép, Soạn thảo và hoàn thiện Hồ sơ, Thay mặt 

Khách hàng đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ, thực hiện 

các công việc và nhận kết quả. 

 

Để tiếp cận dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ Mr.Nam qua hotline: 

0967.133.699 để biết thông tin chi tiết. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

CÔNG TY TNHH CAM XOÀN 3 

KIỆT 

 

JADE VIET DIAMOND .JSC 

 

CÔNG TY TNHH IFLY ENGLISH 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƢƠNG MẠI MAY MẶC 

GIẤC MƠ 

 

 



 

 

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

ROSY RITA 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG RÙA 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG NHƢ Ý 

 

CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

ĐĂNG NGUYÊN 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PISEE VIỆT 

NAM 

 

 



 

 

TẬP ĐOÀN KING GROUP 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ 

THIẾT KẾ THỜI TRANG VIỆT 

FASHION 

 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU CÀ PHÊ KAKA 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CITINET 

 

ITRON TECHNOLOGY 

COMPANY 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trụ sở tại TP. Hà Nội 

 

Địa chỉ:  Tầng 4, Số 143 Trung Tả, Phường Văn Chương, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

Hotline: 0981.46.26.56 

Tƣ vấn luật miễn phí: 0941.133.699 – 0967.133.699 

Email:  luattaman@gmail.com 

 

 

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh 

 

Địa chỉ:  Số 315, Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 0967.133.699 

Tƣ vấn luật miễn phí: 0941.133.699 – 0967.133.699 

Email:  luattaman@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


